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Головував: - міський голова Цапюк С.К.

Секретар комісії: - заступник начальника управління з питань цивільного захисту 
міської ради Ткач О.Б.

Присутні: члени комісії (запрошені за окремим списком)

Порядок денний:

Запобігання поширенню на території міста випадків гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АИ.8-СоУ-2, продовження карантинних заходів та 
визначення першочергових завдань.

ІНФОРМУВАВ: міський голова Степан ЦАПЮК.

Уряд України опублікував постанову №392 від 20 травня "Про встановлення карантину 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, викликаної коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, і етапів ослаблення протиепідемічних 
заходів".

"Встановити з метою запобігання поширенню на території України ... СОУГО-19 ... з 22 
травня до 22 червня 2020 на території (перераховані всі області в т. ч. Кіровоградська, АРК, 
Київ і Севастополь, іменовані регіонами - ІФ) з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні, 
продовжити на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету 
міністрів від 11 березня 2020 №211", - йдеться в документі.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома надану інформацію щодо епідемічної ситуації на 
території міста, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, з урахуванням постанови Кабінету 
Міністрів України №392 від 20 травня "Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, викликаної 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів" та з метою 
запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом:

1. Продовжити карантинні заходи встановлені постановою Кабінету міністрів від 11 
березня 2020 №211 та заборонити до 22 червня 2020 року на всій території міста:

1) перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, 
зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;
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2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство чи її спеціальний статус;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

4) відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у пробному зовнішньому 
незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному 
фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних 
інтегрованих іспитів “КРОК”;

5) роботу закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно- 
розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають 
послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, 
крім закладів визначених у постанові Кабінету міністрів №392 від 20 травня "Про 
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, викликаної коронавірусом 8АИ8-СоУ-2, і етапів 
ослаблення протиепідемічних заходів";

6) відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального 
захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/ перебувають діти, громадяни похилого 
віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або 
психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у 
складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають послуги екстрено 
(кризово).

2. Виключно за умови дотримання вимог протиепідемічних заходів (- соціальне 
дистанціювання; - масковий режим; - регулярна дезінфекція) та з урахуванням епідемічної 
ситуації, що склалася на території міста дозволяється:

з 22 травня:

- проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 
осіб. Спортивні заходи, в яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводиться за 
погодженням із Міністерством охорони здоров’я за результатами оцінки епідемічних 
ризиків;

- проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. 
метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід;

- діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях);
- регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у 

міському, приміському, міжміському внутрішньообласному та міжнародному сполученні за 
умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною 
характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб;

з 25 травня:

- відвідування закладів дошкільної освіти;

з 1 червня:

- робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім 
проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб);



- відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведення 
професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на 
виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та 
відповідних підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно- 
технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов'язаному з освітою дорослих;

- перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього 
сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) між регіонами в межах 
кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу 
або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб;

- міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом між регіонами в 
межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного 
засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. У разі 
здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних 
заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, 
передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в 
реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним 
місцем поруч, спереду, позаду;

з 10 червня:

- діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за 
умови дотримання протиепідемічних заходів;

- діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням 
власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не 
більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід;

- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення.

Керівникам виконавчих органів влади, 
виконавчих органів місцевого 
самоврядування, закладів, установ 
міста, суб’єктів господарювання 
незалежно від форм власності

3. На час дії карантину:

1) здійснювати за власним рішенням (органів управління) безпосередній прийом 
відвідувачів за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та 
відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовленими самостійно;

2) організувати проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, 
санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах;

3) при організації діяльності в період карантину суворо дотримуватися вимог 
постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20 травня "Про встановлення карантину з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19, викликаної коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів";

4) забезпечити безумовне виконання та контроль за дотриманням на території міста 
Олександрії даного рішення.

Термін виконання - по 22 червня



Темник Тетяні

4. Забезпечити спроможність надання медичної допомоги пацієнтам з СОУГО-19 всіма 
закладами охорони здоров’я відповідно до затверджених схем та протоколів у разі 
надходження хворих на СОУГО-19.

5. На період карантину діяльність закладів охорони здоров’я організовувати з 
урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20 травня "Про 
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, викликаної коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, і етапів 
ослаблення протиепідемічних заходів".

Термін виконання - Протягом дії режиму надзвичайної
ситуації

Гриценку Сергію

6. Дозволити роботу суб’єктів господарювання та громадського транспорту виключно у 
випадках визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2020 року 
№ 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, викликаної коронавірусом 8ЛК8-СоУ-2, і етапів 
ослаблення протиепідемічних заходів".

7. Працівникам управління економіки міської ради в складі робочих груп з МП 
«Муніципальна безпека» та ОВП ГУНП продовжити проведення рейдів з ліквідації стихійної 
торгівлі на вулицях міста.

Термін виконання - по 22 червня

Хвостову Володимиру 
Переверзеву Володимиру

8. Забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на прилеглій 
території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на СОУГО-19, обсервації (ізоляції).

9. Забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму обсервації 
(ізоляції), самоізоляції.

10. Продовжувати патрулювання громадських місць.

Термін виконання - на час дії карантинних заходів


